
Výstava 
„Tajemství skla“ 
v lobby budovy ALPHA
KDY: 1.–14. října (každý den 10:00–19:00 hodin) 
KDE: budova ALPHA (Vyskočilova 1461/2a, Praha 4)

Přijďte na unikátní výstavu moderního uměleckého skla, která se koná 
v prostorách BB Centra v lobby budovy ALPHA. Ve čtvrtek 11. října navíc 
můžete v 18:00 hodin dorazit na komentovanou prohlídku ze strany 
vybraných umělců. 
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PUMA Vás zve na 
polední běh v okolí 
BB Centra
KDY: každou středu 12:00–13:00 hod. 
KDE: sraz v 11:50 hod. na recepci budovy BETA (Vyskočilova 1481/4, Praha 4)

Pojďte si zdarma zaběhat v době obědové pauzy pod vedením běžecké 
blogerky a nadšené běžkyně Soňi Kotulkové z Running2.cz. Součástí 
běžeckých lekcí budou kondiční tréninky, obratnostní cvičení i pomoc 
se správnou technikou běhu. Navíc můžete vyhrát celou řadu cen  
od společnosti Puma v individuálních soutěžích. 

A pro věrné účastníky běhu si Puma přichystala odměnu v podobě 
voucheru na běžecké boty. Za 10 uskutečněných běhů je můžete 
získat i Vy!

BB Centrum

http://www.bbcentrum.cz/
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Cestovatelský večer:  
3 000 km pěšky přes 
Nový Zéland
KDY: středa, 24. října, 17:30–19:30 hodin 
KDE: restaurace KOBE na náměstí Brumlovka (Vyskočilova 1481/4, Praha 4)

Aniž byste odešli z BB Centra domů či vůbec opustili Českou republiku, 
můžete sjezdit takřka celý svět. Již v průběhu října pro Vás pořádáme 
další cestovatelský večer. Tentokrát na téma „3 000 km pěšky přes Nový 
Zéland“. Večerem Vás provede cestovatel Martin Mařík.

Těšit se můžete na poutavé vyprávění, které Vás provede Novým  
Zélandem od jihu k severu. S cestovatelem překonáte dlouhá údolí,  
hřebeny hor, přebrodíte spoustu řek, potká Vás pár tropických cyklónů, 
jedno malé tornádo a to celé na vzdálenosti více než 3 000 km. 
Pěšky za 131 dní.

BB Centrum
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Veřejné jídelny  
v BB Centru – Denní 
menu již od 70 Kč

BB Centrum

PERFECT CANTEEN – Budova B 
Vyskočilova 1422/1a, Praha 4 

PO – ČT 7.30 – 17.30 hod. 
          PÁ 7.30 – 16.00 hod.

OFFICE FOOD – Budova FILADELFIE 
Želetavská 1525/1, Praha 4 

PO – ČT 7.30 – 16.00 hod. 
          PÁ 7.30 – 15.30 hod.

GTH – Budova BETA 
Vyskočilova 1481/4, Praha 4 

PO – PÁ 8.00 – 15.00 hod.

MOMENTO ALPHA – Budova ALPHA 
Vyskočilova 1461/2a, Praha 4 

PO – PÁ 7.30 – 16.00 hod.

vstup pouze s kartičkou vydanou na recepci 
budovy

vstup pouze s kartičkou vydanou na recepci 
budovy nebo v jídelně

MOMENTO DELTA – Budova DELTA 
Za Brumlovkou 1559/5, Praha 4 

PO – ČT 7.30 – 17.00 hod. 
          PÁ 7.30 – 16.00 hod.
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NIVOSPORT: 
Připravte děti na 
zimu s novou kolekcí 
funkčního oblečení 
Color Kids 
Prázdniny skončily a je nejvyšší čas vybavit své děti do chladných dnů. 
Zimní kolekce oblíbeného funkčního a lyžařského oblečení pro děti  
a juniory je již k dostání v Nivosportu v obchodní pasáži budovy Brumlovka. 
Produkty značky COLOR KIDS jsou pestré, barevné a patří k nejkvalitnějším 
na trhu. Materiály a funkční prvky jsou přizpůsobeny různým aktivitám a 
stáří dítěte. Snadno tedy můžete vybrat ideální oblečení pro všechny zimní 
radovánky, lyžařské aktivity nebo i vhodné oblečení do města. V Nivosportu 
najdete i oblíbené kombinézy, lyžařské bundy nebo kalhoty, rukavice, 
spodní funkční prádlo, rukavice, čepice, ponožky. Vše ve velikostech  
74–176 cm.

Budova BRUMLOVKA

http://nivosport.cz/
http://nivosport.cz/
https://www.facebook.com/nivosport.cz/


Studio Radka 
Chvalová láká na 
podzimní ošetření 
pleti
V měsíci říjnu si pro Vás ve Studiu připravili sezónní okysličující ošetření 
s vůní vanilky a maracuji. Nechte se zahalit do smyslné vůně a hýčkejte 
svou pleť. S podzimem totiž přichází i inovovaná řada SECRET de SOTHYS, 
která byla představena s prvním vydáním časopisu Vogue. 

Tato unikátní receptura mládí a krásy je vhodná pro všechny typy pleti  
a nabízí i řadu nových krémů. V nabídce služeb Studia naleznete i depilaci 
celého těla, která se stává poslední dobou velmi oblíbenou jak u žen, tak  
i u mužů.

Budova FILADELFIE

https://www.facebook.com/Radka-Chvalova-nail-studio-460941734026483/
https://www.facebook.com/Radka-Chvalova-nail-studio-460941734026483/


UGO SE VYBARVILO!
Nová sezonní nabídka v UGU má barvy podzimu a je plná zdraví. Těšit se 
můžete na čerstvé drinky z ovoce a zeleniny, které k barevnému podzimu 
patří. Ochutnat můžete tyto kombinace:

•    hruška, brusinky, banán a med

•    dýně, hruška, skořice a jablko

•    špenát, kapusta, ananas, máta a jablko

•    řepa, ananas, pomeranč a jablko

Za vyzkoušení stojí také nový podzimní wrap s jemným kozím sýrem 
a zajímavou kombinací hrušek a brusinek.

Budova BETA

http://www.ugoocista.cz
www.ugoocista.cz
https://www.facebook.com/UGOCS/?fref=ts


UROSANTÉ: 
Navázání spolupráce  
s privátní zubní klinikou 
DENT MEDICO
V rámci této vzájemné spolupráce mají klienti Urosanté možnost 
přednostního objednání a nadstandardní přístup při dentálním ošetření.

Pro objednání kontaktujte recepci kliniky DENT MEDICO prostřednictvím 
e-mailu recepce@dentmedico.cz, lze se objednat prostřednictvím 
zasláním SMS zprávy, případně telefonicky na +420 225 990 990. 

Informace najdete na webových stránkách kliniky www.dentmedico.cz. 

Residence BB Centrum

mailto:recepce%40dentmedico.cz?subject=
http://www.dentmedico.cz
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Babí léto 
v Costa Coffee
Podzim a káva k sobě neodmyslitelně patří. Ať už vám počasí dovolí 
vypít kávu venku nebo doma, káva je vždy dokonalým společníkem. Ráno 
příjemně naladí, později zažene odpolední únavu a k večeru třeba i zahřeje.

 K dokonalosti můžete tento požitek přivést sladkou tečkou jakou je linecký 
koláč z lesních borůvek, mini koblížky nebo vychutnáním kvalitní kávy 
z trojlístku Flat White „rodina“ v Costa Coffee.

Budova BETA

https://www.costa-coffee.cz/
https://www.costa-coffee.cz/
https://www.facebook.com/CostaCoffeeCZ/
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